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Fyns Døveforenings Årsberetning 2022        
 
Medlems status i 2022: 177 medlemmer 
Dødsfald: 3 medlemmer 

 

Foreningen v. formand Kim Melander                                                           

Generalforsamling 2022 - bød på 2 generalforsamlinger 
Ved den første GF i marts kunne vi ikke finde en ny formand og dermed blev ingen ny bestyrelse 
valgt.  
I maj blev der afholdt ekstraordinær GF med fokus på valg af bestyrelsen. Tak til medlemmerne for 
at bakke op om at vælge den bestyrelse, der stillede op som en samlet gruppe.  
 

Bestyrelsesarbejde - Internt i bestyrelsen har vi fået oprettet et godt økonomi-udvalg, bestående 
af Jan T., Andrew R, Jan E, Frank og medarbejder Malene.  
 

De har virkelig gjort et godt stykke arbejde med at få overblik over de mange midler, der er kommet 
til foreningen de sidste par år, samt gøre regnskabet mere overskueligt for hvert udvalg 
fremadrettet. Det har været en stor hjælp for vores kasserer.  
Foreningen har bl.a. klager fra nabo omkring støj fra ventilationen og fra udlejning. Bestyrelsen har 
taget hånd om dette og har god dialog med Odense Kommune. Der har været møder med 
beboerne og naboerne. Det har vi som bestyrelsen også lært meget af.  
 

Derudover har vi genoptaget samrådsmøderne med alle udvalgene. Vi havde et forårsmøde og et 
efterårsmøde. Dette oplevede vi var godt, det var rart at alle udvalg kunne mødes på tværs. Til de 
møder bliver der drøftet foreningens retningslinjer men også hvordan udvalgene kan samarbejde.  
Selvom ting tager tid at lære i en bestyrelse, har de nye tiltag internt i bestyrelsen plus 
medarbejderens aflastning på nogle af opgaverne, gjort det sjovere/lettere for os i bestyrelsen.  
 

Samarbejdet med medarbejder - Vores medarbejder har gjort sit for at sikre, at alle udvalg havde 
motivation til at fortsætte deres frivillige arbejde og at der var fællesspisning hver måned samt 
Spisevenner og aktivitetscenter kørte videre trods corona-usikkerheden. Det er vigtigt med de 
tilbud, så vi fortsat kan tilbyde trygge rammer for alle, der gerne vil mødes med andre 
tegnsprogstalende.  
 

I 2022 fik Senior fondsmidler til deres tolkebehov til udflugten i Harzen og Whist fik penge til deres 
trekantsturnering samt materialer til whist.  
Derudover har vores medarbejder haft dialog med Odense kommune omkring tilskud til foreningen. 
Og dialog med Nyborg kommune om tilskud. Dette er vigtigt arbejde for foreningen, så vi skaber 
synlighed og dermed får bedre tilskud fra kommunerne.   
 

Vi søger hvert år hos: Fåborg-Midtfyn, Assens, Nordfyn, Nyborg og Odense.  
Det lykkedes os at få bevilling fra alle kommuner inden jul til næste år 2023. Det er vi meget glade 
for. Dette har givet os det største §18 tilskud samlet vi nogensinde har prøvet: 338.000 kroner i alt. 
Så et kæmpe skulderklap til vores medarbejder.  
 
Bestyrelsen føler det fungerer godt med en medarbejder, der har dialogen udadtil for at sikre 
foreningens fremtid samt hjælper foreningens frivillighed og aktivitetstilbud. Det letter en del af 
bestyrelsens arbejde, så vi i bestyrelsen kan have fokus på at udvikle og ændre arbejdsgange 
internt i foreningen.  
 

Frivillige - Alle udvalg har været ramt af, at deres aktiviteter i forår 2022 var påvirket af “efter-
corona”. Usikkerheden omkring at mødes igen har gjort tilmeldingen dalede lidt i foråret.  
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Udvalgene har gjort deres bedste for at holde ved og prøve igen. Så et stort tak til alle udvalg for 
deres store frivillige indsats. Det har ikke været let, men I gjorde det.  

Kulturudvalget har også sagt ja til aktiviteter med meget kort varsel. DDL meldte ud, at alle 
døveforeninger kunne få penge til at lave international tegnsprogs-uge. Stort tak til kulturudvalget 
for deres hurtige indsats og vilje til at give vores medlemmer en ny oplevelse i foreningen.  

Der var stenmaling, en tur for seniorerne til bunkermuseet og selve fejringen af international 
tegnsprogsdag med kage, bobler og gæsteoplæg, som I medlemmer var hurtige til at tilmelde jer til 
- stort tak til jer medlemmer for opbakningen trods kort varsel.  

Traditionen tro holder vi hvert år frivillig fest for alle jer,  som har været frivillig året før - lige fra 
udvalgsarbejde til ad hoc opgaver. I 2022 var det med bowling-sjov og hygge for 35 frivillige.   

Alle frivillige er vigtige - lige fra dig, der laver kaffe - til dig som har overblikket over rengøring i 
Døvehuset - og til alle jer, der sidder i de forskellige udvalg.  
Og til jer som repræsenterer foreningen i DDLs arbejde: Mads T og Malene M. som var med til 
DDLs landsmøde, der blev endelig afsluttet i september 22. Og Karin og Anja, der sidder i 
foreningsnetværket.  
 

Anne Marie S. der er stoppet, som DH repræsentant i Odense - stort tak til dig. Og tak til Mads T. 
der er trådt til.  
Så her til sidst vil jeg som formand også på bestyrelsens vegne takke alle frivillige, der har hjulpet 
til i 2022. Ingen er glemt. I er alle vigtige.  
 

Uden jer - ingen forening. 
Formand Kim Melander 
 

 

Ejendomsudvalg v. Frank Hansen         
 
Frank Hansen har som ejendomsleder etableret et ejendomsudvalg med Jannick Jacobsen og 
Michael Olesen. 
Jannicks opgaver har været at udarbejde lejekontrakt til lejeboligerne, være sparringspartner for 
ejendomsleder og varetage praktiske opgaver vedr. reglementer fra Fyn Ejendomsforening.  
Michael Olesen er foreningens handyman, hvor han reparerer eller monterer.  
Kim Melander varetog udlejningsposten frem til sommer.  

 
Vicevært - Bestyrelsen besluttede at afskedige vores tidligere vicevært, da der var nogle opgaver 
der ikke blev løst helt tilfredsstillende. Dette foregik heldigvis i god ro og orden med viceværten. Og 
vi var heldige at finde et ungt par, der siden maj har overtaget viceværtopgaven samt lejeboligen 
hertil. De gør det rigtigt godt. Især med at passe haven mv.  
  
Lejeboliger - 3 af lejlighederne har skiftet lejere. Der er sket renoveringer i lejlighederne, inden de 
blev overdraget til nye lejere.  
Lejeboligen nr 14. st. havde større revne i badeværelsesgulvet. Dette blev prioriteret at få fixet, 
selvom vi så mistede en måneds lejeindtægt.  
Lejeboligen nr 12. 2. th. fik renoveret køkken. Køkkenet var sidst blevet ændret mellem 1950-60. 
Dengang var det en af vores døve tidligere medlemmer Ejnar Andersen, som selv var snedker, der 
boede der sammen med hans kone. 
Dette køkken har stået frem til 2022 med undtagelse af køkkenbordet. Faktisk var de tidligere 
lejere vildt begejstret for dette fine håndværks køkken, som vi havde ladet stå af respekt for Ejnar´s 
flotte arbejde.  
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Udlejning festsalen -  Udlejning har været stort succes i 2022  trods corona situationen. Flere har 
fået interesse for at leje Fyns Døveforenings festsal. Både udefrakommende men også af vores 
egne medlemmer. Vi fik en indtægt på ca. 100.000 kr. om året. 

 
Men med udlejning følger der også udgifter: for rengøring, reparationer af beskadiget gulv mv. og 
“hærværk” og andre ekstra udgifter for lokalet. Udover de frivillige ressourcer, som ikke tælles i 
kroner og øre.  

 
Klage vedr. ventilation + musik -  Vi fik først installeret bevægelsessensor, så ventilationen kun 
går i gang, når der er bevægelse i lokalet. Men dette var åbenbart ikke tilfredsstillende for naboen.  

 
En lang historie gøres her kort. Dette har ført til, at naboen har kontaktet Odense kommunes 
miljøforvaltning - og forvaltningen har kontaktet foreningen. Vi fik lydniveauet målt af eksternt firma 
og fået installeret et støjværn. Nu skulle dette være på plads.  

 
Mht. lyd fra musik og snak udenfor, så har bestyrelsen vendt og drejet for og imod at skulle ud og 
investere i lyddæmpere mv. Der kan installeres en limiter på musikanlægget, men det vil jo ikke 
hjælpe på lydniveauet, når folk snakker udenfor, mens de får frisk luft. Skulle vi så installere en 
støjmur i baghaven?  

 
Bestyrelsen har derfor i nov. 22 besluttet, at foreningen stopper med at udleje til fester til 
udefrakommende fra 1.7.2023.  
Udgifterne stiger også til udlejningen (energiforbrug mv) samt foreningen bruger en del ressourcer 
på udlejningen. Og vi ønsker ikke ud og investere en masse i forhold til en klage, der er ude af 
proportioner.  

 
Vi fortsætter med at leje festsalen til vores medlemmer - til deres festlige begivenheder -  og til 
døveorganisationer til møder, kurser mv. (fx. DDL, DDI, tegnsprogstolkeforening, døveklubber 
mv.).  
 
Klublokalet - Bestyrelsen har valgt at honorere en til at gøre rent i foreningens klublokale, kontor, 
historisk rum mv. Det er makkerparret Janni og Søren. Stor tak til jer for at sige ja til denne 
arbejdsopgave. I gør det godt.  

 
Klublokalet har fået ny projektor og webcam, som vi kan bruge til livestream møder med andre 
foreninger. Derudover også bruger projektor til vores interne møder og til foreningens 
arrangementer fx. sport.  
Udvalgene var inviteret til minikursus i, hvordan de kan bruge videokameraet. Det kræver lidt 
øvelse. Så bare spørg hinanden, så bliver vi nok klogere på det.  
Der er monteret nyt lys ved køkkenhåndvasken, så svagsynede også kan arbejde i køkkenet.  
  
Generelt indenfor ejendommen. 

 
Hjertestartermaskine - dette er nu blevet installeret ved indgang nummer 12. Som blev dækket af 
Dansk Døvstumme Foreningens fond efter aftale ved sidste Generalforsamling. Foreningen søgte 
og fik bevilliget hjertestarterkurser, som blev gennemført for flere hold i år. Så vi håber mange 
medlemmer nu ved, hvordan maskinen kan bruges.  

 
Trappe til haven ved klublokalet - Fyns Døveforening fik en bevilling på 50.000 fra Odense 
kommune i 2021, som skulle bruges til en lift i baggården. Efter medlemsmøde i 2021 blev der 
enighed om at spørge kommunen om vi må ændre dette til forbedret trappe med belysning. Dette 
blev accepteret af Odense kommune.   
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Blomster blev fjernet, da de skabte fugt ind til klublokalet. Og der er lavet en bred trappe, så man 
kan gå 2 sammen ned, fx hvis en døvblind går med en kontaktperson eller lignende. Trappen har 
fået reflekser på samt skridsikre mærker til, når temperaturen falder.  
Slisken ved siden af er IKKE til kørestolsbrugere. Det er en sliske til cykel, barnevogn, maskiner 
mv.  
 
Belysning  - Der er installeret ny belysning med sensor til affaldscontainer arealet, så beboerne 
bedre kan se om aftenen. Og der er også installeret ny belysning under terrassens tag ved 
klublokalet. Det tidligere lys var for svagt. Nu er der kommet mere lysstyrke i til glæde for 
klublokalets brugere, når de er ude på terrassen om aftenen. 
  
Tak - Jeg vil slutte af med at sige tak til mit ejendomsudvalgs-team, tak til rengørings-teamet, tak til 
udlejnings-teamet, tak til medarbejder for ansøgninger, tak til viceværten.  
 
Uden jer - så kan vi ikke have en dejlig ejendom og have.  
Frank Hansen, ejendomsleder.  
 
 
 

Kulturudvalg           
 
Starten af året var fortsat påvirket af corona, hvor vi mærkede, at det var svært for medlemmerne 
at komme til foreningen pga. usikkerheden. 
 
Der skulle have været årsfest i januar, dette måtte aflyses pga. corona.  
 
Kulturudvalget havde 2 x online “Salt og Peber” arrangementer via Facebook i januar og marts. I 
marts kunne vi se, der var faldende seere, hvilket også hang sammen med at nu kunne vi endelig 
igen mødes fysisk.  
 
Udover corona udfordringerne igennem de sidste 2 år, så kan vi også mærke at en stor del af 
medlemmerne ikke kommer til kulturarrangementerne, når det er torsdag aften. Den ældre 
generation vil helst ikke komme pga. det er mørkt om aftenen. Dette har også påvirket 
Kulturudvalgets deltagertal til arrangementerne igennem året.  
 
Det udfordrede også motivationen i kulturudvalgets frivillige team, da det har været et par hårde år 
at skulle igennem og opleve flere arrangementer blive aflyst.  
Dog kunne vi i anden halvår mærke interessen stige igen og vi frivillige i teamet fik lysten tilbage 
igen.  
 
Der har været mange forskellige arrangementer i år:  
 
Februar:  
Retshjælp v. DDL - deltagerne synes det var meget interessant at høre hvad det er vi kan få 
advokathjælp til.  
 
Marts:  
Foredrag “Politifronten” - dette var et rigtigt godt foredrag. Hvor der også kom deltagere udefra. 
Virkelig dejligt at opleve efter de her turbulente år med corona.  
 
April:  
Her prøvede vi noget nyt: Yoga på tegnsprog. 10 deltagere var med. Fedt at kunne lære hvordan 
man kan bruge yoga derhjemme.  
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Og vi kom i biografen og se “Hvidstensgruppen ll”, som blev dækket af DDLs corona pulje.  
Dejligt med anderledes muligheder for vores medlemmer - både med yoga og bio-turen.  
 
Maj:  
Foredrag “Le mans” v. Ole. Der kom deltagere udefra og det var et fedt foredrag - på tegnsprog.  
 
Juni:  
FD arrangerede Sommerfest, hvor FTSF også var med. En virkelig hyggelig og sjov fest. Dejligt 
med en fest efter så lang tid.  
 
August:  
Vi prøvede med grillhygge - der var tilmeldt få. Men vi gennemførte alligevel, flere kom til.  
Vi havde også foredrag med Peter Bang - det var et af de foredrag, hvor du blev rørt.  
September:  
Vi prøvede med et nyt yoga tilbud - men der var ikke interesse nok. Måske fordi nu er verden 
tilbage til det normale og vi har alle fået travlt med det vi plejer.  
 
DDL meddelte døveforeningerne at vi kunne få penge til at fejre Døves internationale Uge, så vi 
fik travlt i denne måned med at planlægge og gennemføre. 
  
Det blev til en aften med stenmaling - og en reception/festdag med oplæg fra “rødtop”.  
Her mærkede vi kæmpe opbakning fra jer medlemmer. I var hurtige til at tilmelde jer, trods vi 
havde kort tid til at melde ud om arrangementet. Stort tak for opbakningen.  
Det var en hel igennem dejlig dag med lækre kager og et tankevækkende oplæg fra “Rødtop” 
 
Oktober: 
Foredrag om “Monarken” efter ønske fra nogle af seniorerne. Det lykkedes os at få nok tilmeldte 
til for at kunne gennemføre dette foredrag.  
 
November:  
Årets traditionelle banko. Vi var noget uheldige med projektoren, der drillede en hel del den dag. 
Det stressede også os frivillige. Håber at I som deltagere også husker at vi er frivillige og gør alt 
hvad vi kan.  
 
December:  
Årets juletræsfest - her kunne vi se faldende deltagertal til arrangementet. Vi tænkte om vi måske 
skulle aflyse. I sidste øjeblik var der nok tilmeldte til at vi kunne gennemføre dette.  
Vi prøvede som noget nyt at have jule-banko for børnene.  
Vi vil opfordre medlemmerne til at overveje om vi fortsat skal have juletræsfest og at nogen vil 
melde sig til at hjælpe til. Det vil være en stor hjælp for kulturudvalget.  
 
Vi vil meget gerne modtage hjælpere til årets arrangementer, så hvis du gerne vil hjælpe 1x eller 
flere gange, så kontakt gerne kulturudvalget 
 
Tak til jer i kulturudvalget for jeres frivillige indsats.  
 
 
 

Aktivitetscenter. Torsdag i ulige uger / Anni Alex Nielsen      
 
Trods corona usikkerheden i vinter/forårs perioden, så oplevede vi fin tilslutning fra deltagerne helt 
fra start.  
Her nævnes nogle af de aktiviteter, der var: 
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• Hjemmebio 
• Fastelavnshygge 
• Ud og se affaldssortering  
• Påskebanko 
• Lagkagedyst 
• Skt. Hans, minigolf 
• Creative Space formiddag og senere på året om aftenen.  
• Hjertestarter kursus 
• Juleværksted, hvor vi startede allerede kl. 13 og sluttede kl. 21.  
• Jul i zoo i decembermørket  
• Og julehygge 

 
Aktivitetscenteret er for alle, som kan komme i dagtimerne. Lige fra seniorer til unge. Mænd og 
kvinder. Ja, det er kort sagt for alle tegnsprogstalende.  
 
Vi mærkede lidt udfordringer i aktivitetscenteret i år, da vi blev færre frivillige i teamet.  
Dette gav et ekstra pres på det frivillige team. Så vil gerne sige stort tak til teamet for at holde ved i 
dette vigtige tilbud, som foreningen har haft kørende i et par år nu.  
 
Vi søger nye kræfter til aktivitetscenter teamet, da nogle af de nuværende frivillige skal i 
arbejdsprøvning mv., så de kan ikke komme hver anden torsdag.  
 
Derfor søger vi dig, som gerne vil hjælpe hver anden torsdag eller bare den ene torsdag.  
Jo flere vi er i teamet, jo sjovere bliver det, da vi kan skiftes til at komme. Og der kan laves mange 
forskellige aktiviteter, du er med til at planlægge lige det du kunne tænke dig.  

 
Kontakt Malene, hvis du vil vide mere.  
 
 

Fællesspisning: 1 x om måneden efter aktivitetscenter v. Malene Melander   
 
Januar (aflyst) Febr (ingen fællesspisning planlagt), Marts (aflyst), April (27 deltagere), Maj (25), 
Juni (32), Aug (19), Sept (aflyst), Okt (15), Nov (30)  
 
Foråret var præget af corona-eftervirkningerne, så vi kom først rigtigt i gang med fællesspisning i 
april.  
Og desværre også præget af at ingen meldte sig som frivillige til at lave maden, så det blev til mad 
udefra. Der var frivillige til at hjælpe med at få det varmet/serveret.  
 
Juni måneds fællesspisning var dog en undtagelse. Her tog I hver især jeres eget kød med til 
grillen. Vi gav tilbehøret. Dette var der flere af jer deltagere, der synes godt om og gerne vil 
gentage næste sommer. Det har vi in mente for 2023.  
 
Fællesspisning er for alle. Både for de som er medlem af foreningen og for ikke medlemmer.  
Det er deltagere, der har været til aktivitetscenteret i timerne før - og andre kommer direkte til 
fællesspisning efter arbejdet.  
Alle har det til fælles at ville mødes med andre tegnsprogstalende og få et lækkert måltid i 
hyggeligt selskab.  
 
Vi håber, at det nye år vil bringe flere frivillige kokke, så vi igen kan nyde det hjemmelavede mad. 
Det savnede vi i år.  
 
Tak til alle, der har hjulpet til med at dække bord, varme maden, servere maden, rydde op.  
I fællesskab gør vi tingene bedst (og hurtigt).  
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Spisevenner v. Malene Melander         
 
Dette er et særligt tilbud i foreningen. Det foregår 1x om måneden og er et anonymt tilbud. Det er 
derfor du ikke ser billeder af deltagerne til arrangementet. Men kun billeder af maden og de 
frivillige.  
 
Det skal være helt op til deltagerne selv, om de vil fortælle andre, at de deltager i dette tilbud, de 
må ikke fortælle hvem de andre er.  
Derfor er det også vigtigt, at andre ikke kommer uanmeldt ind i lokalet, når der er Spisevenner i 
foreningen.  
Da tilbuddet er anonymt, skal man tilmelde sig hos medarbejderen Malene, der kan fortælle om 
tilbuddet.  
 
Deltagerne kan være:  
• personer som har haft svært ved at komme i foreningen;  
• svært ved at snakke med andre i foreningen;  
• haft oplevet noget i foreningen, som gør personen usikker på at komme  
• eller personer som savner at mødes med døve i hverdagen.  
 
Spisevenner er et tilbud, der skaber bro til at få lyst til at komme til foreningens andre 
arrangementer. Det er jo dejligt, når det kan lykkes at skabe en rolig vej ind i foreningen igen.  
 
Et stort tak skal der lyde til de frivillige i Spisevenner.  
Uden jer, så kunne vi ikke få den dejlige mad og deltagerne nyder jeres rolige og trygge selskab.  
 
 

IT-CAFE v. Isabelle            
 
I år har vi fået en ny frivillig i teamet – Signe, som er sammen med Anne, Anni og Isabelle.  
Vi har nu IT-CAFE 2 gange om måneden, hver anden mandag – idet der er større behov for det. 
 
Vi har taget nogle emner op igen fra sidste år, idet man har nogle gange brug for gentagelse for at 
lære. Vi har fx undervist i hvordan man bruger de forskellige apps såsom MitId, pas, kørekort, 
sundhedskort m.m. 
 
Vi har også undervist i andre emner: 

• Hvordan man kan købe DSB Orange billet / Orange Fri billet. 

• Hvordan man bruge facebook / Messenger – læg et billede op, skift profilbillede osv. 

• hvordan man hente og bruge Apps som - ForeningsLet og Google Oversæt. 

• Hvor kan man se Nyheder på tegnsprog - og meget mere. 
 
Derudover er der individuelle behov, hvor nogle har brug for forklaring til hvordan man redigerer et 
billede, sender en mail med billeder, hvordan man kan have kameralys på sin telefon, hvordan 
man kan se man har fået en sms og hvordan man skifter ny kode ved glemt kode og meget andet. 
Vi har også hygget lidt til halloween med varm kakao og kage og selvfølgelig også julehygge sidste 
It-cafe i december.  
Der har været gennemsnitligt 8 til 10 deltagere pr gang.  
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Seniorklubben v. Vibeke Borup - tirsdag i lige uger      
 
Fakta: Pr. 31.12.2022 havde Seniorklubben i alt 56 medlemmer. 
Der har været et dødsfald i 2022 blandt medlemmerne. Det var John Koefoed Larsen, som forlod 
os midt i marts måned.  
 
I 2022 kom Seniorklubben for alvor rigtigt i gang efter Covid 19, som varede i to år. Vi måtte i 
perioder lukke klubben, da vi ikke måtte være så mange samlet. I år 2022 har der heldigvis ikke 
været nogen problemer, så vi genoptog vores aktiviteter til stor glæde for os alle.  
 
JANUAR:  
Den 11. januar - 27 deltagere:  Vi samledes igen efter nytåret  – der var stor gensynsglæde. Vi 
havde socialt samvær med velkomst, og Seniorklubben gav kage. 
 
Den 25. januar – 28 deltagere: Vi havde stole gymnastik og bagefter socialt samvær.  
 
FEBRUAR: 
Den 8. februar – 36 deltagere: Foredrag af Birgitte Breiner om det at være ”tyskertøs” fra under 
krigen og efter krigen. Et spændende foredrag, som handlede om foredragsholderen selv. 
 
Den 22. februar – 40 deltagere:  
Årsmøde 2022. Antal af medlemmer var på det tidspunkt 52 medlemmer. Hele bestyrelsen 
fortsætter – og der var ingen modforslag.  
Bestyrelsen består stadig af Folmer, formand, Leo, kasserer, Grethe som bestyrelsesmedlem og 
Vibeke som sekretær. Stemningen var god under Årsmødet, og mødet gik roligt. Bent Sivgaard var 
dirigent og referenten var Vibeke. – Der blev uddelt gaver til kaffefar, som fik en kurv. Dirigenten og 
referenten fik en flaske hver og de tre frivillige fik også en flaske hver.  
 
MARTS: 
Den 8. marts – 45 deltagere: 
Foredrag om Jehovas Vidner, hvor foredragsholderen fortalte om sit liv som Jehovas Vidne og om, 
hvordan hun kom ud af det. Hun fortalte også om sin store splittelse, før hun tog den beslutning om 
at forlade Jehovas Vidne. Det var et meget spændende foredrag, som også gjorde et stort indtryk. 
 
Den 22. marts – 30 deltagere:  
Programmøde. Medlemmerne skulle komme med ideer og forslag til efterårsprogram 22. Der kom 
flere gode forslag, som blev skrevet op. Derefter havde vi socialt samvær.  
 
APRIL: 
Den 5. april – 37 deltagere: 
BANKO – med ”papir ”metoden. Den højeste gevinst var 500 kr. 
 
Den 19. april – 14 deltagere: 
Besøg hos H.C. Andersens Museum. Selvom der ikke kom så mange, gennemførte vi 
arrangementet. Bagefter var der nogle stykker, som samledes på en cafe` til kaffe/the. 
 
MAJ: 
Den 3. maj – 31 deltagere: 
Socialt samvær. Det var meningen, vi skulle køre med den nye letbane, men den blev ikke færdig 
som planlagt. 
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Den 17. maj – 31 deltagere: 
Tøjsalg – for damer og herrer. Der var mulighed for at købe tøj kjoler, bukser, skjorter mm. Det var 
anden gang, vi prøvede at få en ”omvandrende” tøjbutik til Døvehuset. Det var morsomt, men der 
blev ikke købt så meget denne gang.  
 
Den 31. maj – 33 deltagere: 
Bustur til Esbjerg – var en gave til Seniorklubben fra Clausen.  
 
JUNI: 
Den 14. juni – 35 deltagere: Sommerafslutning. 
 
AUGUST: 
Den 9. august – 30 deltagere:  
Start igen efter sommerferien. Frit samvær – og Seniorklubben gav kage. Det var hyggeligt at se 
hinanden igen efter den lange pause.  
 
Den 23. august – 37 deltagere: 
Benny P. holdt foredrag om sin tid som maskinist i USA, hvor han arbejdede i 2 år. Det var et 
meget levende og spændende foredrag, hvor Benny havde mange sjove oplevelser. 
 
SEPTEMBER: 
Den 6. september – 37 deltagere: 
Det var meningen, at der skulle være foredrag af en butiksdetektiv Kjeld Mervin Povlsen, men han 
sendte afbud samme dag om formiddagen pga. sygdom. Så vi havde i stedet frit samvær og hygge 
med div. info. 
 
Den 20. september: 
Rundvisning hos Militær museet. Medlemmerne mødtes på museet og derefter var der rundvisning 
og servering af kaffe og kage. Dette blev dækket af DDLs internationale tegnsprogsuge pulje. Stort 
tak til DDL.  
 
OKTOBER: 
Den 4. oktober – 35 deltagere: 
Fremvisning af dvd fra FD` s 30års jubilæum v/ Benny P. Det var rigtigt morsomt at se de 
personer, der deltog i jubilæet dengang. Derefter var der frit samvær. 
 
Den 18. oktober – 32 deltagere: 
Programmøde vedr. forårsprogram 2023. Derefter frit samvær. 
 
NOVEMBER: 
Den 1. november – 22 deltagere:  
Rundvisning hos kunstneren Galschiøt. Først var rundvisningen med guide, derefter gik man selv 
rundt og kiggede. 
 
Den 15. november – 35 deltagere: 
BANKO – med papirmetoden. Der var stor spænding om, hvem der fik banko. Bagefter frit 
samvær. 
 
Den 29. november – 40 deltagere: 
Foredrag af Zeinab Mosawi, som er fra Irak, men opvokset i Danmark og taler dansk. Zeinab 
fortalte om sin livshistorie om at været fanget i to forskellige verdener. Det var et meget 
spændende foredrag, som også gjorde et dybt indtryk på os alle. Tolkene fortalte, at der var 
musestille blandt medlemmerne under foredraget.  
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DECEMBER: 
Den 13. december – 34 deltagere: 
Juleafslutning, som blev afholdt hos Fangel Kro. Det var en traditionel julefrokost, der blev serveret 
– som var meget veltillavet og smagte virkelig godt. Pris: 200 kr. pr. næse. God og hyggelig 
stemning. Og der var ingen bordplan.  
 
 
 

Historisk Udvalg            
 
Året er gået stille og roligt med enkelte afbræk. 
 
Det er et kæmpe arbejde men spændende at gennemgå foreningens mapper med referater, 
årsberetninger, fotos, video m.m. 
Det er jo foreningens historie gennem 127 år samt andre tilhørende klubber og udvalg. 
Det er ikke noget, der kan klares med et knips! 
 
Vi mødes hver 14. dag (tirsdag i ulige uger) og det kan være svært stå til rådighed med kort varsel 
ellers vil vi meget gerne hjælpe. 
 
Som sagt er vi ikke nået langt, da ting tager tid. Vi har mange smalfilm og video, som skal 
overspilles og det er et kæmpe arbejde og vi mangler kyndige folk til det. 
 
Vi var glade for at få en yngre medlem i udvalget, som står for fotos i nyere tid. 
Udvalget består nu af Vera, Jørgen, Birgitte og Lis. 
 
Erik S. har været behjælpelig med at finde ud af overspilning fra video til pc/DVD m.m. 
 
Billede-hylder blev sat op på kontoret med billeder af FDs bestyrelse gennem årene. 
 
I september i forbindelse med International Tegnsprogsdag udlånte vi DVD med ”Rasmus 
Montanus”, spillet af Fyns Døveforenings teatergruppe og optaget af Døvefilm i 1987. 
 
I oktober tog vi 3 (Lis, Jørgen og Vera) på studietur til Døveforening af 1866 museum. 
Museets tidligere formand Lene Ravn samt nuværende formand Allan Hegne tog imod os. De viste 
rundt og gav gode råd, hvordan vi bedst kan bevare ting og holde orden på foto og papir m.m. 
Dagen var inspirerende og en øjenåbner, som vi fik megen gavn af. 
 
Så har vi haft besøg af bl.a. Seniorklubben samt flere enkelte personer, som viste interesse for 
udvalgets arbejde. 
 
 
 

Poker v. Benny Gravesen          
 
Vi var 4 frivillige (Benny, Pav, Søren og Mikael) der lavede et skab til de 4 fine pokerborde. 
Nu står de godt beskyttet inde i det skab i klublokalet.   
 
Vi var 17 deltagere i forår 2022 - der blev spillet 3 runder og til sidst en samlet resultatrunde, hvor 
vi skulle deles om 1,2 og 3. divisionspladser.  
Til den sidste runde spiste vi grillpølser og brød, før vi startede med at spille.  
 
Præmier Forårsrunden:  
1 div 1. plads Pav N.     2. plads Henrik P.        3. plads Leo P 
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2 div 1. plads Jan T.      2. plads Flemming J.   3. plads Kim M.  
3 div 1. plads Britta V.   2.plads Gunhild J.       3. plads Peder S. 
 
Vi var 15 deltagere i efterår 2022 - der blev spillet 3 runder og en samlet resultatrunde.  
Den sidste runde kom der 2 afbud og vi var så 13 deltagere til at spille om 1. divisions og 2. 
divisions runderne.  
 
Præmier Efterårsrunden: 
1. div: 1. plads Pav N.       2. plads Flemming J.    3. plads Kim M.  
2. div: 1. plads Benny G.   2. plads Jan T.             3. plads Leo P.  
 
Jule Pokercup: 
Vi startede kl. 13 - hvor vi spillede ved 2 pokerborde.  
Vi var 13 deltagere til spilledagen 
 
Vi holdte pause, hvor der blev nydt æbleskiver og gløgg og hyggede os med en masse snak inden 
vi gik videre til at spille til der er 7 tilbage.  
De 6 som røg ud lavede et “trøstebord”, hvor de spillede om at vinde trøstepræmien en æske 
chokolade. Trøste-vinderen blev Andrew. 
De sidste 7 spillere blev placeret: 1.plads Vitaly 250 kr. 2.plads Leo 200 kr.  3.plads Jan T 150 kr. 
Bagefter sluttede vi af med julefrokost sammen - mega hyggeligt med god stemning.  
Tak for jer der var med i år - vi håber at se jer og endnu flere i 2023.  
 
Hilsen Pokerudvalg  
Søren, Pav og Benny.  
 
 
 

Whist v. Bent Sivgaard - tirsdag ulige uger        
 
Året gik godt, hvor vi mødes hver anden tirsdag i ulige uge. Der kommer gennemsnitligt 10 spillere. 
 
Lørdag den 15. oktober arrangerede vores whistafdeling bykamp med 3 byer: fra København, 
Fredericia og Odense i Døvehuset.  
Der kom 28 deltagere og efter spillet fortsatte vi med spisning og uddeling af præmier. 
 
1. pladsen fik Erik Thomsen fra Fredericia.  
2. Bedste fynske resultat blev Bente Bust 
Vi takker medhjælpere, som har hjulpet til både festen og spillet hele dagen. 
 
Vi holdt julehygge den 6. december samt julefrokost. 
Vi var derudover også med til foreningens samrådsmøder 2 x i år. Rart det er tilbage igen.  
 
Vi fik til stor overraskelse og glæde en bevilling på 19.000,00 kr. fra Veluxfonden, som dækker 
arrangementet d. 15.10 plus Whist materialer. 
Tak til Malene Melander, foreningens frivilligkoordinators arbejde. 
Og stort tak til Velux fonden for deres bevilling på 19.000,00 kr. 
 
På Whistklubbens vegne af udvalgene. 
Leo Petersen, Flemming Christiansen og Bent Sivgaard 
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Østfyn v. Ida Danekilde           
 
Januar: Aflyst pga. corona restriktioner. 
 
Februar - havde vi vores Årsmøde: 
Endelig kunne vi mødes igen. Vi kom 20 deltagere og til vores overraskelse kom Døvepræst Ulrik 
Thiim efter knap 2 års fravær. 
Klubbens mangeårige medlem Hans Hansen døde d. 11. december og blev mindet 
med 1 minuts stilhed. 
Hele bestyrelsen blev genvalgt. 
Efter valg af bestyrelse var der drøftelse af retningslinjer for kaffe og kage fremover. Samt hvilke 
aktiviteter vi vil have i 2022.  
 
Marts - Foredrag af Calle om Nyborg lokal arkiv: 
Calle arbejder som frivillig på Nyborg lokal arkiv og fortalte lidt om, hvad de samler 
på og hvad man kan finde. Endvidere fortalte han også om døverejser, hvor han og 
hans kone Birgit fungerede som tolke bl.a til Kina og mange andre steder. 
Han fortalte også om sine jobs, f.eks. pædagog, lærer, leder af døvehjemmet, 
døvekonsulent osv – interessant foredrag som varede 1 time. 
Han fik 1 fl. rødvin, som tak for foredraget. 
Vi var 20 deltagere og havde det hyggeligt denne dag. 
 
April - Vi var 19 i dag. 
Vi fik besøg af Malene Melander, som er Fyns Døveforenings frivillig koordinator. 
Hun ville hilse på os fra Nyborg og så fortælle lidt om hvad hun laver. 
 
Maj - Søndag d. 8. maj oprandt dagen, hvor vi tog en tur til Bogense i forbindelse med 
sommerafslutning. 
Vi var 20, som kørte fordelt i private biler. 
Vi ankom kl. 12.00 i allerskønneste solskinsvejr og spiste på Bogens Hotel og fik 
lækker 2 retters menu samt kaffe og småkager. 
Efter den dejlig middag gik nogle af os en tur til havnen og oplevede hyggelig 
havnemiljø. Derefter kørte vi hjem med gode minder fra dagen. 
 
September - Efter lang og dejlig sommerferie startede vi igen torsdag d. 1. september kl. 15.00 – 
18.00. Ja, vi er flyttet til nye og bedre lokale på 1. sal. 
Den oprindelige lokale var blevet for småt og tidspunktet ikke så smart. 
For at få et andet lokale, var vi nødsaget til at flytte fra onsdag til torsdag og kunne få 
tiden fra kl. 15.00 – 18.00, som var meget bedre. 
Trods kort varsel om ændringen mødte 17 op og alle var glade nye lokaler og 
tidspunkt. Vi har fået mere plads. 
Vi havde fri samvær og snakkede på kryds og tværs efter langvarig ferie. 
 
Oktober - Efter kaffen var Jørgen og Lis klar med at fortælle om deres ferie til Albanien i juni 
samt vise video/billeder. 
Turen blev arrangeret af Castberggaard med Filip og Outi som ledere samt 2 tolke. 
Vi var 18 deltagere samt 2 kontaktpædagoger. 
 
November - Dagens tema var Banko. Der kom 16 personer, ikke så mange som vi plejer, da 
nogle var forhindret i at komme. 
Til banko var der 9 gevinster og 3 hovedgevinst. 
Hovedgevinst: Fra Nyborg Strand med middag for 2 pers. + 1 fl. vin, 2 stk gavekort på 
kr. 250,- hver fra Hotel Villa Gulle. 
En hyggelig eftermiddag, hvor tiden fløj afsted. 
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December - Denne gang holdt vi julefrokost i hotel Villa Gulle, som lige er blevet total renoveret. 
Lokalerne var flotte og hyggelige. 
Vi var 28 deltagere til stor overraskelse, at så mange kom. 
Vi fik serveret 9 forskellige juleretter med brød til og sluttede af med ris ala mande. 
Inklusiv var mandelgaver til 2 heldige, som fik 1 flaske rosé vin hver. 
Det var en dejlig afslutning på året. 
 


